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Referat fra FAU-møte ved Engebråten skole 

Torsdag 28. mars 2019 

Tilstede: 

Klasse  Navn 

8A1 Inger Jorid Berg 

8A2 Gro Nygaard, leder FAU 

8B1 Anders Slembe FAU, natteravn 

8B2 Randi Synnøve Våge FAU 

8C1 Anne Stubbrud FAU 

8D Petter Karal, FAU nestleder 

9A2  Ståle Danielsen FAU - trafikk 

9B1 Espen Ottar FAU 

9C2 Eigil Olsen FAU 

10A1 Camilla Wikstrøm, skoleballansvarlig 

10B1 Grunde Beisland, FAU 

10B2 Jessie Thangstad, FAU 

10C1 Liv Glomnes FAU - kasserer 

10C2 Stein Malerud, FAU 

 

Forfall: 8C2, 9A1, 9B2, 9C1, 9D 

Møtested: Personalrommet Engebråten skole  

Møtetid: Torsdag 28 mars 2019 kl. 18:00-20:00, FAU-leder Gro Nygaard ledet møtet 

 

Dagsorden 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 

Godkjent 

Sak 2. Informasjon fra skolen ved FAU-leder 

Skolestreik – litt under halvparten av elevene på skolen var på skolen i løpet av dagen. 

Innhold på foreldremøter – litt ulikt opplegg i de ulike klassene. Noen foreldre har foreslått at det 

kommer en liste over ting som kan være lurt å ta opp på foreldremøter. 

Søvn hos ungdomsskoleelever – rektor mener det ikke er nødvendig med noe felles opplegg – de 

snakker om behov for søvn blant elevene. 

Sak 3. Berlintur: status etter valg for 8.klasse og økonomi 9. klasse (v Gro Nygaard) 
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 8.klasse: Fortsatt ikke nok stemmer til å kunne telle opp om det blir Berlintur (Dvs at 

90% ikke har sagt ja). Det jobbes med å samle inn nok stemmer. 

 9. klasse: 1,1 million av 1,2 millioner er samlet inn, det hele er i rute. 

 Forslag om at det legges opp til en spørreundersøkelse om opplevelsen av turen i 

etterkant av turene framover. 

Sak 4. Søvn hos ungdomsskole-elever (forslag fra Petter Karal) 

FAU inviterer rektor og helsesøster til neste møte for å diskutere hva skolen allerede gjør på 

dette feltet faglig og innenfor arbeidet til helsesøster. Det skal også oppfordres til at Søvn er tema 

på foreldremøter, slik at foreldrene kan dele erfaringer om søvn hos ungdommer. 

 

Sak 5. Oppdatering skoleutbygging: FAUs holdning og ønsker (v Annike Refvem)  

Punktet utsettes til neste møte. Det er fortsatt ikke innkalt til samarbeidsmøte, så det er tid til å 

utsette. 

Sak 6. Status skoleball (v Camilla Thyden Wikstrøm) 

Alt går etter planen. Går meget bra. Det er 155 påmeldte, inklusive 15 lærere.  Det er 170 elever 

på trinnet. Komiteen arbeider på ulike måter for å få med de siste, slik at alle blir med. 

Sosiallærer er opptatt av at alle er med. 

Økonomien er bra. Inngangsbilletten er på 350 kroner. Ballet er torsdag før påske. 

Sak 7. Oppdatering diverse arbeidsområder:  

● Økonomi: Det er to som godkjenner utbetalinger på FAUs konti. Fra og med nå er det 

kasserer og leder i FAU som har godkjenningsfullmakt. 
● SUSNA:  
● SMU:  
● KFU: Mange møter. KFU-ansvarlig er på KFU-møte neste FAU-møte 
● Berlintur 8.klasse: se sak 3 for dette møtet 
● Berlintur 9ende trinn: se sak 3 for dette møtet 
● Natteravnansvarlig: FAU Morellbakken tar opp natteravnopplegget i sitt neste møte – 

angående oppsplitting av ravneområdene som ble diskutert forrige møte. 
● Skoleballansvarlig: se sak 6 dette møtet 
● Skoleveiansvarlig:  
● Skolebyggansvarlig: se sak 5 for dette møtet. 
● Driftsstyret:  

Sak 8. Eventuelt 

Diskusjon om skole-hjem-kommunikasjon: Espen Ottar (9B1) tok på seg å utrede nærmere 

hvordan kommunikasjonen kan fungere best mulig. 
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Forslag om å lage en sjekkliste over tema som er vanlig å ta opp på foreldremøter, hva som bør 

tas opp på foreldremøter og hva som kan tas med klassekontakt.  

Espen Ottar sender en mail til alle klassekontaktene med spørsmål om hva de mener kan være 

innhold i en slik liste. 

Neste møte: 

Neste FAU-møte er torsdag 25. april klokka 18 på personalrommet, Engebråten. Møtet for mai 

blir flyttet enten en uke fram eller tilbake på grunn av helligdag. Gro kommer med dato før 

referatet går ut. 


